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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 12 JUNI 
2006 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VlA?@ls GEWEST 

Over 

Omzendbrief PEBE/DV0/2006/X m.b.t. de bevoegde overheden in de 
loopbaan- en beloningsbepalingen 



door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring, voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Bui- 
tenlands Beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting en Ruimtelijke Ordening 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene.Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door : 

de heer Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten die onder meer de ACV-Openbare Diensten en de ACV- 
Transport en Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

mevrouw Ann Vermorgen 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 



vervolg pro tocol  n r .  235.750 3 

Werd een akkoord afgesloten over de voorgelegde omzendbrief 
PEBE/DV0/2006/X m.b.t. de bevoegde overheden in de loopbaan- en be- 
loningsbepalingen. 

De afvaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten formuleren in bijgaande brief d.d. 14 juni 2006 
een aantal opmerkingen. Bijgaande brief maakt integraal deel uit 
van dit protocol. 

Brussel, 2 3 -06- 2000 
DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

Q[E, % h a r  

van de Vlaamse regering 
Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

lyoml Geert Bourgeois 

Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Ope baar Ambt 7 

---- - 

Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 



b i j l a g e  p r o t o c o l  n r .  235.750 

FCSOD 
Helihavenlaan 21 
1000 BRUSSEL 
Tel: 02f208.23.64161 

Brussel, 14 juni 2006 

Kabinet minister-president Vlaamse Regering 
De heer Martin RUEBENS 
Voorzitter Sectorcomite M I 1  
Martelaarsplein 19 
1000 BRUSSEL 

Ontwerpomzendbrief betreffende de bevoegde overheden in de loopbaan- en 
beloningsbepalingen. 

Geachte heer voorzitter, 

De FCSOD wenst de volgende opmerkingen te formuleren bij het protocol over de 
ontwerpomzendbrief betreffende de bevoegde overheden in de loopbaan- en 
beloningsbepalingen: 

'De bevoegde overheden van de rechtsvoorganger kunnen echter geen bevoegdheid hebben 
binnen de rechtsopvolger. Op het moment dat een nieuwe entiteit in werking treed4 worden 
de overheden van de nieuwe entiteit bevoegd. " 
Inzake de administratieve loopbaan werd dit principe vastgelegd in het Artikel V1 3 van het 
raamstatuut fase l van 13 januari 2006. 

Voor het geldelijk statuut echter werd in het raamstatuut fase l niets opgenomen. 
De minister van bestuurszaken eigent zich door deze Omzendbrief een bevoegdheid toe 
waarvoor in principe geen rechtsgrond bestaat. 
Artikel V1 10 in het raamstatuut fase l biedt deze rechtsgrond niet. Overeenkomstig Artikel 
V1 10 wordt de Vlaamse minister van bestuurszaken enkel gemachtigd om te beslissen over 
de toepassingsproblemen en gelijkstellingen: 

- die voortvloeien uit de toepassing van het personeelsstatuut op een entiteit, raad of 
instelling met personeelsleden die ressorteren onder verschillende 
rechtspositieregelingen; 

- inzake beleidsdorneinoverschrijdende procedures. 



I n  afwachting van het raamstatuut fase 2 moet men noodgedwongen dergelijke 
rechtsonzekere werkwijze hanteren. 
Wij herhalen onze opmerking gemaakt bij het protocol nr. 226.719 over het raamstatuut fase 
1 dat stelt dat de bepalingen inzake de administratieve en geldelijke loopbaan integraal deel 
hadden moeten uitmaken van het raamstatuut. 
De huidige gefaseerde aanpak van het raamstatuut dient de rechtszekerheid niet. 

Met vriendelijke groeten, 
Namens FCSOD, 

Ann Vermorgen 
Coördinator 


